
 1/3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master  Plan)  ปีการศึกษา 2553-2554 
หน่วยงาน         ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2553  (1มิ.ย.53-31พ.ค.54) ปีการศึกษา 2554 ( 1 มิ.ย. 54- 31 พ.ค. 55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร/
ตัวแทนฝ่ายบรหิาร/คณะท างาน
(ส่วนกลาง) ตามโครงสร้าง 

อธิการบดี/CEOระดับ
มทร.พระนคร และ
ระดับคณะ/ส านัก
ประกันคุณภาพ 

P ปี
53 

           ปี
54 

           

A                         

2 ทบทวนและจดัท าแผนงานด้านประกัน
คุณภาพ  

อธิการบดี/CEOระดับ
มทร.พระนคร และ
ระดับคณะ/ส านัก
ประกันคุณภาพ 

P ปี
53 

           ปี
54 

           

A                         

3 ก าหนดโยบาย/ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย
ฯและประกาศถ่ายทอดนโยบายและตัว
บ่งช้ีปีการศึกษาใหม่ไปยงัหน่วยงาน  
ทุกระดับ 

อธิการบดี/CEOระดับ
มทร.พระนคร และ
ระดับคณะ/ส านัก
ประกันคุณภาพ 

P ปี
53 

    ปี
53 

      ปี
54 

           

A                         

4 ด าเนินการจดัท าค ารับรอง ก.พ.ร. และ
รายงานผล ก.พ.ร.  

อธิการบดี/CEOระดับ
มทร.พระนคร และ
ระดับคณะ/ส านัก
ประกันคุณภาพ/
หน่วยงานต่าง ๆ 

P  ปี
53 

 ปี53         ปี
54 

 ปี54        

A                         

5 ด าเนินตามโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศหน่วยงานระดบัคณะFIS 

คณะ/หน่วยงาน/ P ปี53              

A                         
6 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูล SARระยะ 12 

เดือนตามตัวบง่ชี้ที่ประกาศใช ้

คณะ/หน่วยงานต่างๆ/ 
ส านักประกันคุณภาพ 

P ปี 53              
A                         

                                                                                            

 



 2/3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master Plan)  ปีการศึกษา 2553-2554 
หน่วยงาน         ส านักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2553  (1มิ.ย.53-31พ.ค.54) ปีการศึกษา 2554 ( 1 มิ.ย. 54- 31 พ.ค. 55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

7 คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จัดท า  SARและ
เตรียมการประเมินระดับคณะวิชา/
หน่วยงาน และแต่งตัง้กรรมการ
ประเมนิระดบัคณะ 

คณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ/ ส านักประกัน
คุณภาพ/กอง/ศูนย์/

สถาบัน 

P ปี
52 

           ปี
53 

           

A                         

8 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะทุกคณะ(SAR ปี 2551) 

คณะ/หน่วยงาน P  ปี
52 

           ปี
53 

          

A                         

9 ทุกคณะน าส่งผลการตรวจประเมนิ
ระดับคณะให้ส านักประกันฯเพื่อเสนอ
ประชุมพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย 

คณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ/ ส านักประกัน
คุณภาพ/กอง/ศูนย์/

สถาบัน 

P   ปี
52 

           ปี
53 

         

A                         

10 มทร.ฯ น าผลการประเมินระดับคณะมา
ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง 
และแจ้งผูเ้กี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการ 

ส านักประกัน
คุณภาพ/ CEO 
คณะ/CEO มทร. 

P   ปี
52 

           ปี
53 

         

A                         
11 ด าเนินการจดัท า SAR ระดับ

มหาวิทยาลัย 
ส านักประกัน
คุณภาพ/คณะ 

    ปี
52 

           ปี
53 

        

                         
12 ส่งรายงานประจ าปี SA R ระดับ

มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั ต่อ 
สกอ. (ภายใน 120วัน) 

ส านักประกัน
คุณภาพ 

P    ปี
52 

           ปี
53 

        

A                         

                                         

 



 3/3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

              แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master Plan)  ปีการศึกษา 2553-2554 
หน่วยงาน         ส านักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 

ล า 
ดับที่ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2553  (1มิ.ย.53-31พ.ค.54) ปีการศึกษา 2554 ( 1 มิ.ย. 54- 31 พ.ค. 55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

13 เตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
โดยแต่งตั้งกรรมการประเมนิระดบั
มหาวิทยาลัยและด าเนินการประเมิน 

ส านักประกัน
คุณภาพ 

P    ปี
52 

           ปี
53 

        

A                         

14 มทร.ฯ น าผลการประเมินระดับมทร.มา
ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง 
และแจ้งผูเ้กี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการและ
เสนอสภาฯ 

ส านักประกัน
คุณภาพ/CEO
คณะ/CEO มทร. 

P     ปี
52 

          ปี
53 

        

A                         

15 ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 
บุคคลากรด้านประกนัฯ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( SAR ISO KM) 

คณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ/ ส านักประกัน
คุณภาพ/กอง/ศูนย์/

สถาบัน 

P                         

A                         

 

  พิจารณา/เห็นชอบ อนุมัต ิ
    
    

…………………………… …………………………… .......................................... .......................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ   พรเจิมกุล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง) (รองศาสตราจารยบ์ุษรา   สร้อยระย้า) (รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส) 
อาจารย์ระจ าส านักประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้จัดท า ผู้ทวนสอบ   
    

 

 



 

 

 

1 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553-2554  

                                                                                     หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร  
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 ส านักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร ประชุม
ผู้เกี่ยวข้องจัดท าร่างตัวบ่งชี้ ส าหรับปีการศึกษา
ใหม ่

ส านักประกัน
คุณภาพ 

คณะ/หน่วยงาน 

P ปี
53 

                       

A                         

2 CEO  คณะ และหน่วยงาน ประชมุทบทวน
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย ตามตัวบ่งชี้ และ
แต่งตั้งมอบผู้รับผิดชอบตามตัวบง่ชี ้

CEO/ ส านัก
ประกันคุณภาพ 

/คณะ 

P ปี
53 

                       

A                         

3 มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายตัวบ่งช้ี และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแจง้ผูเ้กี่ยวขอ้งในระดับ
ต่อๆไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ 

คณะ/หน่วยงาน 

P ปี
53 

           ปี

54 
           

A                         

4 คณะและหน่วยงาน เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน  
ตามตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช ้

คณะ/หน่วยงาน P ปี
53 

           ปี

54 
           

A                         
5 คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จัดท า  SAR และ

เตรียมการประเมินระดับคณะวิชา/หน่วยงาน 
และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดบัคณะ/
หน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงาน  
P 

ปี
52 

           ปี

53 
           

A                         

6 ประเมนิระดบัคณะ/หน่วยงานและน าผลการ
ประเมนิ ส่งส านักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 

คณะ/หน่วยงาน P  ปี 52           ปี

53 
          

A                         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553-2554  

                                                                                       หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร 
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

7 ส านักประกันคุณภาพ น าผลการประเมนิระดบั
คณะเสนอ CEO ประชุมพิจารณาและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรบัปรุงตามผลการ
ประเมนิ 

CEO /คณะ/
หน่วยงาน/ส านัก
ประกันคุณภาพ 

 
P 

  ปี
52 

           ปี
53 

         

A                         

8 ส านักประกันคุณภาพ น าผลการประเมนิระดบั
คณะที่ด าเนินการแก้ไขแล้วมาจัดท า  SAR    
มทร.พระนคร เตรียมรบัการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 

ส านักประกัน
คุณภาพ/คณะ/

หน่วยงาน/ 

P   ปี
52 

           ปี
53 

         

A                         

9 รับการตรวจประเมินระดบัมหาวิทยาลัย 
(จาก สกอ.) 

ส านักประกัน
คุณภาพ/CEOคณะ/
CEO มทร.พระนคร 

P    ปี
52 

           ปี
53 

        

A                         
10 ส่งรายงานประจ าปี SA R ระดับมหาวิทยาลัย

พร้อมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ต่อ สกอ. (ภายใน 120วัน) 

ส านักประกันฯ
มทร. 

P    ปี
52 

           ปี
53 

        

A                         

11 ติดตามผลการประเมินจากสกอ. และแจ้ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาปรบัปรุง/เพื่อทบทวนเป้าหมายป5ี3 

ส านักประกันฯ/
คณะ/หน่วยงาน 

 
P 

    ผล ปี
52 

                  

A                         
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553-2554  

                                                                                       หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร 
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

12 ส านักประกันคุณภาพ น าผลการประเมนิระดบั 
มทร.พระนคร จากสกอ.เสนอ CEO พร้อมทั้ง
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงจาก
หน่วยงานตามข้อเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ 

CEO /คณะ/
หน่วยงาน/ส านัก
ประกันคุณภาพ 

P    ผล ปี
52 

                   

A                         

13 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเกบ็ข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้ปี 2553 

ส านักประกันคุณภาพ/

คณะ/หน่วยงาน/ 
P                         

A                         

14 ส านักประกันคุณภาพ ติดตามการด าเนินการ
จัดเกบ็ข้อมูลตามตัวบง่ชี้ปี 2553 จากหน่วยงาน
ต่าง ๆอย่างน้อย 2 ครัง้ 

ส านักประกัน
คุณภาพ/คณะ/
หน่วยงาน/ 

P                         

A                         

15 คณะและหน่วยงานเตรียมจัดท าเล่ม SAR ส านักประกัน
คุณภาพ/คณะ/
หน่วยงาน/ 

P                         

A                         
 
 
 

 
 

 พิจารณา/เห็นชอบ อนุมัต ิ
   
   

…………………………… …………………………… .......................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ   พรเจิมกุล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา   ขาวเหลือง) (รองศาสตราจารยบ์ุษรา   สร้อยระย้า) 
อาจารย์ระจ าส านักประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

ผู้จัดท า ผู้ทวนสอบ  
 

 



 

 

 

1 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

                                                    แผน  การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553  
                                                                                     หน่วยงาน  งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หน่วยงาน  

ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 1.1 การประชุมทบทวนนโยบายคุณภาพและ
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พร้อมแต่งตั้ง
มอบผู้รบัผิดชอบตามตัวบ่งชี ้และประกาศ
เป้าหมายผูเ้กี่ยวข้อง 

1.2 รับทราบแผนการด าเนินงานด้านประกันฯ 
(ส านักประกัน  น าเสนอร่าง KPI และร่างแผน
ด าเนินงานด้านประกัน ต่อทีป่ระชุม)     

CEO/ คณะ/
สขาวิชา/

หน่วยงาน/งาน
ประกนัฯ 

P ปี
53 

    ปี
53 

                  

A                         

2 2.1  การประชุมรายงานผลการประเมินภายใน
ระดับสาขา/หน่วยงาน  (ผลปีก่อน) เดือน พ.ค. 
2.2 เตรียมการตรวจประเมินระดบัสาขา 
(ส านักประกันฯ ติดตามผลการประเมินระดับ/
สาขา/หน่วยงาน และน าเสนอทีป่ระชุมโดย
หัวหน้าสาขา)   
 

CEO /คณะ/
สาขาวิชา/
หน่วยงาน/งาน
ประกันฯ 

 
P 

           ปี
53 

            

A                         

3 3.1 การรายงานผลการประเมนิตนเอง ระดบัคณะ 
ต่อที่ประชุม 
3.2  เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจระดบั
คณะ(ประธานคนนอก) 
(ส านักประกันฯ น าเสนอรายงาน) 

CEO /คณะ/
สาขาวิชา/
หน่วยงาน/งาน
ประกันฯ 

P  ผ
ล 

ปี
52 

         ปี
53 

           

A                         

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ตัวอย่าง 
แผนประชุม CEO ระดับคณะ 

 
 



 

 

 

2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

                                                     แผน  การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

                                                                                       หน่วยงาน  งานประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงาน   
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

4 ประชุมรับการตรวจประเมินระดบัคณะ 
(ประธานคนนอก)และระดบัสถาบัน (สกอ.) 
 

CEOคณะ /
สาขาวิชา/
หน่วยงาน/งาน
ประกันฯ/ 

P    ปี
52 

        ปี
53 

  ปี
53 

        

A                         

5 งานประกันฯ น าผลการประเมินระดับมทร.จาก
สกอ.เสนอ CEO /คณะกรรมการบริหารคณะ 
พร้อมทั้งประชุมพิจารณาแผนพฒันาปรับปรุง
จากหน่วยงานตามขอ้เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

CEOคณะ /
สาขาวิชา/
หน่วยงานงาน
ประกันฯ/ 
 

P                         

A                         

6 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานจัดเกบ็ข้อมูล
ตามตัวช้ีวัด(KPI ปี 2553) จากสาขา/หน่วยงาน 
(ก่อนท าเล่ม) 

CEOคณะ /
สาขาวิชา/
หน่วยงานงาน
ประกันฯ/ 

P            ท า
เล่
ม
ปี
53 

            

A                         
 

 
 
 
 

***  แนวทางข้างต้น เป็นการประชมุทบทวนของฝ่ายบริหาร  ซึ่งแต่ละคณะอาจเพิ่มเติมไดม้ากกวา่นี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้อนุมัติแผน.............................................................. 
(............................................................) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

      ผู้จัดท าแผน .........................................  
                      (..........................................) 
                     หัวหน้างานประกันคุณภาพ 



 

 

 

1 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

                                                    แผน  การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553  
                                                                                     หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร 

ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 1.1 การประชุมทบทวนนโยบายคุณภาพและ
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พร้อมแต่งตั้งมอบ
ผู้รับผดิชอบตามตัวบง่ชี้ และประกาศเป้าหมาย
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 รับทราบแผนการด าเนินงานด้านประกันฯ 
(ส านักประกันคุณภาพ  น าเสนอร่าง KPI และร่าง
แผนด าเนินงานด้านประกนั ต่อทีป่ระชุม)     

CEO/ คณะ/
หน่วยงาน/
ส านักประกัน

คุณภาพ 

P ปี
53 

    ปี
53 

                  

A                         

2 2.1  การประชุมรายงานผลการประเมินภายใน
ระดับคณะ/หน่วยงาน  (ผลปีก่อน)  
(ส านักประกันคุณภาพ ติดตามผลการประเมิน
ระดับคณะ/หน่วยงาน และน าเสนอที่ประชุมโดย
หัวหน้าหน่วยงาน) 

CEO /คณะ/
หน่วยงาน/
ส านักประกัน
คุณภาพ 

 
P 

 ผ
ล 

ปี
52 

         ผ
ล 

ปี
53 

          

A                         

3 3.1 การรายงานการประเมินตนเอง ระดับ มทร. 
ต่อที่ประชุม 
3.2  เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจระดบั
มทร.จาก สกอ. เดือน ก.ย. 
(ส านักประกันคุณภาพ น าเสนอรายงาน) 

CEO /คณะ/
หน่วยงาน/
ส านักประกัน
คุณภาพ 

P   ผ
ล 

ปี
52 

          ผ
ล 

ปี
53 

        

A                         

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

2 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

                                                     แผน  การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

                                                                                       หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร 
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

4 ประชุมรับการตรวจประเมินระดบัมหาวิทยาลัย 
(จาก สกอ.) 

CEO มทร. /CEOคณะ 
/หน่วยงาน/ส านัก
ประกันคุณภาพ 

P    ปี
52 

           ปี
53 

        

A                         

5 ส านักประกนัฯ น าผลการประเมนิระดับมทร.
จากสกอ.เสนอ CEO /สภาสถาบัน พร้อมทั้ง
ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงจาก
หน่วยงานตามข้อเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ 

CEO มทร. /CEOคณะ 
/หน่วยงานส านัก
ประกันคุณภาพ/ 
สภาสถาบัน 

P                         

A                         

6 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานจัดเกบ็ข้อมูล
ตามตัวช้ีวัด(KPI ปี 2553) จากคณะ/หน่วยงาน 
(ก่อนท าเล่ม) 

CEO มทร. /CEOคณะ 
/หน่วยงานส านัก
ประกันคุณภาพ 

P                         

A                         
 
 
 

 
 

 พิจารณา/เห็นชอบ อนุมัต ิ
   
   

…………………………… …………………………… .......................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ   พรเจิมกุล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา    ขาวเหลือง) (รองศาสตราจารยบ์ุษรา   สร้อยระย้า) 
อาจารย์ระจ าส านักประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

ผู้จัดท า ผู้ทวนสอบ  
   

 

 



 

 1 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553-2554  

                                                                                     หน่วยงาน  งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ  
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1มิ.ย.53 – 31 พ.ค.54) ปีการศึกษา 2554 (1มิ.ย.54 – 31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 คณะรับนโยบาย/ตัวบ่งชีป้ีการศึกษาใหม่และคู่มือ
การจัดท าSAR(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบง่ชี้) 

คณบด/ีQMR/
งานประกัน

คณะ/ 

P ปี
53 

           ปี

54 
           

A                         
2 คณะเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่

ประกาศใช ้
คณะ/
หน่วยงาน/ 

P ปี 53           ปี 54           
A                         

3 คณะฯ เตรียมจัดท า  SAR ระดับสาขา/ระดับคณะ คณะ/
หน่วยงาน/ 

P ปี 52          ปี
53 

ปี
53 

           

A                         

4 ส านักประกันฯคณะเตรียมการประเมินระดับสาขา/
และแต่งตั้งกรรมการประเมินทั้ง2ระดับคณะ 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
P 

 ปี
52 

         ปี
53 

            

A                         
5 ประเมนิระดบัคณะ/หน่วยงานและน าผลการ

ประเมนิส่งส านักประกันมทร.ฯ 
คณะ/
หน่วยงาน 

P  ปี 52          ปี 53           
A                         

6 เตรียมความพร้อมและมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
ประสานงานเพื่อรองรับการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 

คณะ/
หน่วยงาน/
ส านักประกันฯ
มทร. 

 
P 

   ปี
52 

           ปี

53 
        

A                         
 

 
 
 
 
 

 

ตัวอย่าง  
แผนงานการประเมิน

ภายในประกันระดับคณะ 



 

 2 

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553-2554  

                                                                                       หน่วยงาน  งานประกันคุณภาพระดับคณะ  
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 53- 31 พ.ค. 54) ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54 -31 พ.ค.55) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

7 งานประกันฯ น าผลการประเมินจาก สกอ. 
เสนอ CEO พร้อมประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงของ
หน่วยงานจากข้อเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ 

CEO /คณะ/
หน่วยงาน/งาน
ประกันฯ 

 
P 

     ผล ปี
52 

                 

A                         

8 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเกบ็ข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้ปี 2553 

ส านักประกันฯ

คณะ/หน่วยงาน/ 
P                         

A                         

9 งานประกันคณะ ติดตามการด าเนนิการจัดเกบ็
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ปี 2553 จากหนว่ยงานต่าง ๆ 

ส านักประกันฯ/
คณะ/หน่วยงาน/ 

P                         

A                         
10 สาขาวิชาและคณะเตรียมจัดท าเลม่ SAR ส านักประกันฯ/

คณะ/หน่วยงาน/ 
P                         
A                         

 

 

ผู้จัดท าแผน   .................................... 
             หัวหน้างานประกันคุณภาพคณะฯ ผู้อนุมัติ  ….......................................... 

                คณบดีคณะ............ 

 

ผู้อนุมัติ  ….......................................... 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 


	1.master Plan ระบบประกันปี53-54ปรับใหม่ปี53.pdf
	2.แผนประเมินคุณภาพสำนักปี2553-54ปรับใหม่.pdf
	3. แผนประชุมทบทวนฝ่ายบริหารปี2553ระดับคณะ.pdf
	4.แผนประชุมทบทวนฝ่ายบริหารปี2553สำนัก.pdf
	5.แผนประเมินคุณภาพคณะต่าง ๆปี2553-54.pdf

